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Tillæg til ordensreglement for afdeling 45 
 
 
Brugen af Fællesrummet: Lån af fællesrummet kan ske i forbindelse med fester i weekenderne! 

Dette foregår ved at skrive sig på kalenderen, som hænger på 
opslagstavlen ved hovedindgangen. Det sker efter først til mølle 
princippet, og kan kun ske maks. tre (3) uger i forvejen og koster 50 kr. 
som betales ved bookningen af lokalet til kassereren! Desuden betales 
et depositum på 500,- kr. til dækning af evt. manglende rengøring og 
ødelagte effekter. 

 
Rummet efterlades i samme stand, som da man ankom. Alt service skal 
vaskes af, gulve og borde skal vaskes og køleskabet tømmes, 
rengøres, slukkes og efterlades åbent. Borde, stole og sofagruppen skal 
efterlades som da man ankom.  

 
Husk at slukke lyset når rummet forlades. 

 
 
Brugen af Vaskerummet: Det er tilladt at vaske maks. fire (4) timer om dagen! Enten 

sammenhængende eller hver for sig. Brugen af tørretumbler hænger 
sammen med vasketiden dog forskudt en (1) time, således at det er 
muligt at få tørret sit tøj med det samme. 

 
Der skal skrives tydeligt, læseligt navn på HVEM der vasker eller 
hvilken LEJLIGHED der gør, på sedlen/tavlen, som findes umiddelbart 
uden for Vaskerummet! 

 
Er vasken ikke påbegyndt inden 15 min. er det tilladt for en ny at vaske! 
Den nye der vasker skal selvfølgelig skrive sig på vaskesedlen/tavlen. 
God skik herude har været at man lige undersøger om vedkomne, som 
har vasketiden er hjemme inden man tager den. 
Til den kvindelige del af beboerne så indskærpes det, at der ved 
vaskning af BH’er med bøjler SKAL anvendes en vaskepose til disse. 
Bøjlerne kan beskadige maskinerne (det er sket ved et par tilfælde). 

 
Er der efterladt tøj i maskinerne så tag det ud og læg det i en 
vasketøjskurv ikke i tørretumblerne!  

 
Vasketøjskurvene skal tilbage til vaskerummet med det samme! (ikke 
flere dage efter!) Er der ledig kapacitet er det ok at vaske mere end fire 
(4) timer, men man kan ikke reservere tid. 

 
Er der problemer med maskinerne, så sættes der en seddel på 
maskinen, som er i stykker og man ringer til viceværten Johnny eller 
beboerrepræsentanterne kontaktes. (HUSK DET NU!) 
Fællesvaskeri med 2 vaskemaskiner og 2 tørretumbler. 

 
 
Gangen: Det er tilladt at stille ting på gangen, men af hensyn til 

brandfare/plads/rengøring bør man ikke flytte hele lejligheden derud!  
  

Reklamer skal smides ud i papircontaineren og skal ikke smides oven 
på postkasserne! De skal heller ikke ligge i stabler på gangen. 
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Husk at slukke lyset på gangen, når du forlader ejendommen. 

 
Hold altid dørene lukkede af hensyn til varmen, regn og tyveri. 

 
Haven: Alle kan benytte bålpladsen, grillen og volleyballnettet. Bare husk at 

rydde op på bålpladsen, gøre grillen ren og stille nettet på plads efter 
brug. 
I eksamenstiden skal der vises ekstra hensyn! 
Madrester, fuglefoder mv. skal ikke ligge i haven, da vi så får Rotter 
Affald incl. cigaretskodder må ikke smides på jorden. 

 
 
Teknikrummet: Skal el aflæses kontaktes en beboerrepræsentant. 
 

Skal rengøringsvognen lånes efter fest, kontaktes en 
beboerrepræsentant. 

 
Generelt:  Der skal være ro på hverdage efter kl. 22.00! 
 

Ved fester i weekenderne så vis hensyn! Ingen høj musik for åbne døre 
og vinduer! Der skal tages specielle hensyn i eksamensperioden. 

 
Da vi har rotteproblemer i afdelingen, gør vi opmærksom på at 
skraldespandene skal være lukkede. Er der ikke plads må du lave plads 
eller tage skraldet med tilbage til lejligheden. 

 
Storskrald skal man selv sørge for bliver kørt på genbrug eller 
lodseplads! 

 
I tilfælde af tekniske problemer af den ene eller anden art kontaktes 
beboerrepræsentanterne eller viceværten Lars Høj. 

 
Vi har en fælleskasse der bruges til nyanskaffelser mv. Der betales 5,- 
pr måned og der betales et år forud. 

 
Husdyr:  Det er tilladt at holde et husdyr mod oprettelse af boligselskabet 
  husdyrskontrakt. 
 
Nøgleafhentning: Nøgleafhentning finder sted på overtagelsesdagen i administrationen på 

Vestergade 91 B i den normale åbningstid.  
 

Falder overtagelsesdagen i en weekend eller en helligdag, kan 
nøglerne afhentes hverdagen forinden. 

  
 
Da vi er mange som skal bo her på meget lidt plads, vil vi gerne opfordre til at man viser hinanden 
hensyn og behandler fællestingene nænsomt. Hvis der opstår problemer af den ene eller anden 
slags, er i velkomne til at henvende jer til beboerrepræsentanterne. 


